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6. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
WORKING CONDITIONS 

Աշխատանքի պայմանների մասին տեղեկատվության աղբյուրը արդյունաբերական, 
շինարարական, տրանսպորտի և կապի ոլորտի միջին և խոշոր կազմակերպություններից ստացվող 
պետական վիճակագրական հաշվետվություններն են: 
 Աշխատանքի պայմաններն աշխատանքային գործընթացի և արտադրական միջավայրի 
գործոնների ամբողջությունն է, որում իրականացվում է մարդու գործունեությունը:  
 Աշխատանքային գործընթացի գործոններ են. 
          1. աշխատանքի ծանրությունը, որն արտահայտում է օրգանիզմի հենաշարժիչ համակարգի 
և օրգանիզմի գործունեությունն ապահովող ֆունկցիոնալ համակարգի (սրտանոթային, շնչառական և 
այլն) ծանրաբեռնվածությունը. 

2. աշխատանքի լարվածությունը, որն արտահայտում է աշխատողի կենտրոնական 
նյարդային համակարգի, զգայարանների և հուզական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը: 

Վնասակար արտադրական գործոնն աշխատանքային գործընթացի և միջավայրի գործոնն է, 
որի ազդեցությունն աշխատողի վրա որոշակի պայմաններում (ինտենսիվություն, տևականություն) 
կարող է առաջացնել մասնագիտական հիվանդություններ, աշխատունակության ժամանակավոր կամ 
կայուն անկում, բարձրացնել սոմատիկ և վարակիչ հիվանդությունների հաճախականությունը, 
հանգեցնել սերնդի առողջության վատթարացման: 

Վնասակար արտադրական գործոնների տարատեսակներն են. 
• ֆիզիկական,  
• քիմիական,  
• կենսաբանական: 

Վտանգավոր արտադրական գործոններն աշխատանքային գործընթացի և միջավայրի այն 
գործոններն են, որոնք կարող են հարուցել սուր հիվանդություններ կամ հանգեցնել առողջության 
վատթարացման, ընդհուպ` մահվան:  

Աշխատանքի վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատողների տեսակարար կշիռը 
հաշվարկվում է նման պայմաններում աշխատելու համար տրամադրվող զեղչերից և 
փոխհատուցումներից գեթ մեկից օգտվողների և համապատասխան ոլորտում աշխատողների 
ընդհանուր թվաքանակի տոկոսային հարաբերակցությամբ: 
 Վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատելու համար ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված են որոշակի արտոնություններ և հատուցումներ, մասնավորապես` լրացուցիչ արձակուրդ,  
աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն, վարձատրություն ավելի բարձր տարիֆային դրույքով, 
հավելավճարներ, արտոնյալ պայմաններով պետական կենսաթոշակ, մասնագիտական 
հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով տրամադրվում է  բուժկանխարգելիչ սնունդ, կաթ և 
այլ համարժեք սննդամթերք: 

Արտադրական վնասվածքների և դժբախտ պատահարների վերաբերյալ տեղեկատվության  
աղբյուրը արդյունաբերական միջին և խոշոր կազմակերպություններից ստացվող պետական 
վիճակագրական հաշվետվություններն են:  

Արտադրական վնասվածք ստացածների թվաքանակում ներառվում են կազմակերպության 
տարածքում և դրանից դուրս աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս կամ  
կազմակերպության տրամադրած տրանսպորտով աշխատանքի գալիս կամ աշխատանքից տուն գնալիս 
դժբախտ պատահարների հետևանքով մեկ օր և ավելի աշխատունակությունը կորցրած և (կամ) 
մահացած աշխատողները:  

Արտադրական դժբախտ պատահարներն արտադրական աղետներն են, որոնց հետևանքով 
տուժողը ստացել է մարմնական և (կամ) հոգեկան խեղում (վնասվածք), մասնագիտական 
հիվանդություն կամ մահացել է:  

Մասնագիտական հիվանդությունների վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուրը                 
ՀՀ առողջապահության նախարարության տվյալներն են:  

Մասնագիտական հիվանդություններ են համարվում այն հիվանդությունները, որոնք կապված 
են աշխատանքի պայմանների (մասնագիտության) հետ. գրգռող և թունավոր նյութերից, արտադրական 
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փոշու ազդեցությունից ստացած մաշկային հիվանդությունները, բարձր աղմուկի, ուլտրաձայնի, 
ինֆրաձայնի, վիբրացիայի բարձր մակարդակի, աշխատանքային գոտու սահմանային թույլատրելի 
խտացումները գերազանցող փոշոտվածության, իոնացնող և չիոնացնող ճառագայթման, մթնոլորտային 
ճնշման փոփոխության հետևանքով ձեռք բերած հիվանդությունները և այլն: 

Ըստ կոլեկտիվ պայմանագրի (համաձայնագրի) աշխատանքի պահպանման միջոցառումների 
վրա ծախսված գումարներն աշխատանքի պայմանների բարելավման, աշխատանքի պաշտպանության, 
ծանր և վտանգավոր աշխատանքային պայմանների համար արտոնությունների և փոխհատուցումների 
վրա ծախսվող գումարներն են: 

The source of information on working conditions is the state statistical reports submitted by medium- 
and large-scale enterprises in the industry, construction, transportation and communication sectors.  
 Working conditions constitute the set of factors for working process and working environment within 
which the person carries out activities.  
  Factors of the working process are: 

1. work load, which is the load on the organism’s muscular-skeleton and vital functional (cardio-
vascular, respiratory etc) systems, 

2. intensity of work is the load on the worker’s central nervous system, sensor organs and 
emotional system.  

Harmful production factor is the factor of the working process and environment the impact of which on 
the worker under certain conditions (intensity, time-span) can cause occupational illnesses, temporary or 
constant decline of functionality, can increase the frequency of somatic and infectious diseases, can cause 
deterioration of generation’s health.  

Types of harmful production factors are: 
• physical, 
• chemical, 
• biological.  

Hazardous industrial factors are those factors of the working process and environment that can cause 
severe diseases or deterioration of health, even death.  

The share of employees working under hazardous and harmful conditions is calculated by the ratio of 
beneficiaries (users) of at least one type of compensations and discounts for working under these conditions to 
the total number of employees in that sphere.  
 The RA legislation provides certain privileges and compensations for work under harmful and hazardous 
conditions, such as additional leave, half day work, higher remuneration (high rate of tariff), incentives, state 
privileged pension, and provision of food (milk and other high-nutrient food) for prevention of occupational 
illnesses.  

The source of information on industrial injuries is the state statistical reports submitted by medium- and 
large-scale industrial enterprises.  

The number of persons who have received industrial injuries includes those employees who lost 
capability to work for one day or more and (or) died due to accidents during production on the premises of the 
enterprise or beyond the premises while carrying out work duties, as well as while arriving to or departing from 
work in transportation provided by the enterprise.  

The source of information on industrial accidents is the data submitted by RA Ministry of Health.  
Industrial accidents are such industrial disasters due to which the injured received a bodily and (or) 

mental disability (injury), occupational illness or died.  
 Occupational illnesses are those illnesses that are linked to working conditions (profession) and are 
caused by irritating and poisonous substances, skin diseases due to industrial dust, high noise, ultrasound, 
infrasound, high vibration, dust that exceeds the permissible limits of density in a working area, ionizing and 
non-ionizing radiation, alteration of the air pressure etc.  

The expenditures incurred for work maintenance as per the collective contract are the expenditures to 
improve working conditions, labour protection, to compensate and provide incentives for work under heavy and 
hazardous working conditions.  
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6.1 ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ 

EMPLOYEES WORKING UNDER HAZARDOUS AND HARMFUL CONDITIONS  
BY SPHERES OF ECONOMY 

 
տարեվերջին 
 end of year 

համապատասխան խմբի ընդամենի նկատմամբ, % 
                      as share of the total of respective group, % 

այդ թվում` ըստ ոլորտների 
 including: by spheres 

Ընդամենը,մարդ 
Total, persons 

հանքագործական 
և մշակող արդ-
յունաբերություն 

mining and 
quarrying, 

manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի,
գազի, ջրի 

արտադրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation  
and communication 

 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Աշխատողների թվաքանակը 
Number of employees 108428 101058 113075 41.6 43.0 36.2 20.6 22.0  26.9 9.2 10.1 10.6   28.5 24.9 26.3 

որից`  
of which:             

աշխատել են վնասակար և 
վտանգավոր պայմաններում1 
worked under hazardous and 
harmful conditions1 7296 6681 4662 69.6 63.4 38.1 22.3 24.2  31.2 3.7 3.3 17.3 4.4 9.1 13.4 

այդ թվում. 
including:             

բարձր աղմուկի, ուլտրաձայնի, 
ինֆրաձայնի պայմաններում 
noise, ultrasound, infrasound 
conditions 2694 2163 1087 74.4 71.5 55.2 13.4 16.4 18.8 6.2 4.0 15.8 6.0 8.1 10.2 
վիբրացիայի բարձր 
մակարդակի պայմաններում 
high level of vibration 1430 1371 956 63.3 35.7 35.3 22.7 43.5  48.5 1.9 3.7 5.6 12.2 17.1 10.6 
աշխատանքային գոտու օդի 
փոշոտվածության, գազի, 
իոնացնող և չիոնացնող 
ճառագայթման պայմաններում 
dustiness of the air in the working 
area, gas, ionizing and non-
ionizing radiation conditions 4545 3717 3263 65.8 68.6 37.1 28.3 23.0  29.8 1.7 3.1 20.4 4.2 5.4 12.7 

Ծանր ֆիզիկական աշխա- 
տանքով զբաղվածներ 
Employees engaged in hard 
physical work 2098 1152 2598 53.5 63.0 25.5 17.5 ... 28.9 19.3 23.8 35.2 9.7 13.2 10.4 

                                                           
1Այստեղ և հետայսու` միևնույն աշխատողը կարող է հաշվառվել մի քանի անգամ` ըստ նրա վրա ազդող արտադրական գործոնների 
քանակի:  
1Hereinafter, the same worker can be counted several times as per the number of industrial factors impacting on the person. 
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6.2. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԸ 

 ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 
EMPLOYEES WORKING UNDER HAZARDOUS AND HARMFUL CONDITIONS IN THE PUBLIC SECTOR  

 
 

տարեվերջին 
end of year 

 պետական հատվածի համապատասխան խմբի ընդամենի նկատմամբ, % 
                               as share of the total of the respective group of public sectors,  % 

այդ թվում` ըստ ոլորտների 
 including: by spheres 

Ընդամենը,մարդ 
Total, persons 

հանքագործական
և մշակող արդ-
յունաբերություն

mining and 
quarrying, 

manufacturing 

էլեկտրաէներ-
գիայի, գազի, ջրի 
արտադրություն և

բաշխում 
electricity, gas 

and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation  
and 

communication 

 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Աշխատողների 
թվաքանակը  
Number of employees 24472 20532 19520 19.5 9.9 4.9 17.8 17.1 17.4 5.7 5.4 5.5 57.0 67.6 72.2 

որից`  
of which:                    

աշխատել են վնասակար և 
վտանգավոր այմաններում 
worked under hazardous and 
harmful conditions 1705 1945 1706 7.1 1.7 1.1 75.4 66.9 75.8 0.1 0.0 2.6 17.4 31.3 20.5 

այդ թվում. 
including:                    

բարձր աղմուկի, ուլտրաձայնի
ինֆրաձայնի պայմաններում
noise, ultrasound, infrasound 
conditions 381 373 298 12.1 2.9 ... 45.4 49.9 62.8 ... 0.0 ... 42.5 47.2 37.2 
վիբրացիայի բարձր 
մակարդակի պայմաններում
high level of vibration 367 685 545 6.5 0.6 ... 47.1 65.3 81.5 0.5 0.0 ... 45.8 34.2 18.5 

աշխատանքային գոտու օդի 
փոշոտվածության, գազի, 
իոնացնող և չիոնացնող 
ճառագայթման պայմաններում
dustiness of the air in the 
working area, gas, ionizing and 
non-ionizing radiation 
conditions 1511 1073 1050 3.4 1.8 1.7 85.0 79.7 81.0 ... 0.0 4.2 11.6 18.5 13.1 

Ծանր ֆիզիկական աշխա- 
տանքով զբաղվածներ 
Employees engaged in hard 
physical work 262 220 355 22.1 32.7 23.7 ... 0.0 ... ... 0.0 1.1 77.9 67.3 75.2 
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6.3. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԸ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 
EMPLOYEES WORKING UNDER HAZARDOUS AND HARMFUL CONDITIONS IN THE  

NON-PUBLIC SECTOR 
 

տարեվերջին 
end of year 

ոչ պետական հատվածի համապատասխան խմբի ընդամենի նկատմամբ, % 
                               as share of the total of the respective group of non-public sector,  % 

այդ թվում` ըստ ոլորտների 
 including: by spheres 

Ընդամենը,մարդ 
Total, persons 

հանքագործական և
մշակող արդ-

յունաբերություն 
mining and 
quarrying, 

manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի,
գազի, ջրի 

արտադրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation  
and communication 

 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Աշխատողների թվաքանակը 
Number of employees 83956 80526 93555 48.1 51.4 42.8 21.4 23.2 28.9 10.3 11.3 11.6 20.2 14.1 16.7 

որից`  
of which:                    

աշխատել են վնասակար և 
վտանգավոր պայմաններում 
worked under hazardous and 
harmful conditions 5591 4736 2956 88.7 88.7 59.4 6.1 6.7 5.4 4.8 4.6 25.8 0.4 ... 9.3 

այդ թվում. 
including:                    

բարձր աղմուկի, ուլտրաձայնի, 
ինֆրաձայնի պայմաններում 
noise, ultrasound, infrasound 
conditions 2313 1790 789 84.6 85.8 76.0 8.1 9.4 2.2 7.3 4.9 21.8 ... … ... 
վիբրացիայի բարձր 
մակարդակի պայմաններում 
high level of vibration 1063 686 411 82.9 70.8 82.0 14.2 21.7 4.9 2.4 7.4 13.1 0.6 … ... 
աշխատանքային գոտու օդի 
փոշոտվածության, գազի, 
իոնացնող և չիոնացնող 
ճառագայթման պայմաններում 
dustiness of the air in the working 
area, gas, ionizing and non-
ionizing radiation conditions 3034 2644 2213 96.9 95.7 53.8 ... … 5.6 2.6 4.3 28.1 0.6 … 12.5 

Ծանր ֆիզիկական աշխա- 
տանքով զբաղվածներ 
Employees engaged in hard 
physical work 1836 932 2243 58.0 70.2 25.8 20.0 … 33.4 22.0 29.4 40.6 ... 0.4 0.2 

 
ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ, 2008  

EMPLOYEES WORKING UNDER HAZARDOUS AND HARMFUL CONDITIONS BY SPHERES OF ECONOMY, 2008 
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Աշխատանքային գոտու օդի փոշոտվածության, գազի,
իոնացնող և չիոնացնող ճառագայթման
պայմաններում   dustiness of the air in the working area,
gas, ionizing and non-ionizing radiation conditions

Վիբրացիայի բարձր մակարդակի պայմաններում
աշխատողներ  High level of vibration

Բարձր աղմուկի, ուլտրաձայնի, ինֆրաձայնի
պայմաններում աշխատողներ Noise, ultrasound,
infrasound conditions
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6.4. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԵՎ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ 
 EMPLOYEES WORKING UNDER HAZARDOUS AND HARMFUL  

CONDITIONS BY SEX 
  

տարեվերջին 
 end of year 

համապատասխան խմբի ընդամենի նկատմամբ, %
                      as share of the total of respective group, % 

այդ թվում` ըստ ոլորտների 
 including: by spheres 

Ընդամենը,մարդ 
Total, persons 

հանքագործական 
և մշակող արդ-
յունաբերություն 

mining and quarrying,
manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի, 
գազի, ջրի 

արտադրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation  
and communication 

 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Աշխատողների թվաքա-նակը, 
ովքեր աշխատել են. 

Number of employees who worked 
under: 

           

բարձր աղմուկի, ուլտրաձայնի, 
ինֆրաձայնի պայմաններում 
noise, ultrasound, infrasound 
conditions 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

տղամարդ 
           male 93.2 80.2 91.9 96.2 79.0 87.5 88.4 87.0 93.6 91.1 94.3 100 69.1 69.3 100 

կին 
female 6.8 19.8 8.1 3.8 21.0 12.5 11.6 13.0 6.4 8.9 5.7 ... 30.9 30.7 ... 

վիբրացիայի բարձր մակար-
դակի պայմաններում 
high level of vibration 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

տղամարդ 
male   90.3 85.6 91.1 96.4 92.0 92.3 96.3 89.6 87.3 100 100 100 46.0 58.5 100 
կին 
female 9.7 14.4 8.9 3.6 8.0 7.7 3.7 10.4 12.7 ... … ... 54.0 41.5 ... 

աշխատանքային գոտու օդի 
փոշոտվածության, գազի, 
իոնացնող և չիոնացնող ճա-
ռագայթման պայմաններում 
dustiness of the air in the working 
area, gas, ionizing and nonioni-
zing radiation conditions 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

տղամարդ 
male   90.5 92.5 91.1 93.0 92.5 90.9 86.4 86.8 88.4 100 100 91.4 74.0 73.4 97.6 
կին 
female 9.5 7.5 8.9 7.0 7.5 9.1 13.6 13.2 11.6 ... … 8.6 26.0 26.6 2.4 

Ծանր ֆիզիկական աշխա- 
տանքով զբաղվածներ 
Employees engaged in hard 
physical work 100 100 100 100 100 100 100 … 100 100 100 100 100 100 100 

տղամարդ 
male   96.2 93.4 98.9 93.1 93.4 97.0 100 … 100 100 100 99.8 98.5 61.8 97.8 
կին 
female 3.8 6.6 1.1 6.9 6.6 3.0 ... … ... ... … 0.2 1.5 38.2 2.2 
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6.5. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԶԵՂՉԵՐԸ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ 

DISCOUNTS AND COMPENSATIONS FOR EMPLOYEES 
 

տարեվերջին 
end of the year 

 

այդ թվում` ըստ ոլորտների 
 including: by spheres 

Ընդամենը, մարդ 
Total, persons 

հանքագործա-
կան և մշակող 
արդյունա- 
բերություն 
mining and  
quarrying, 

manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի,
գազի,  

ջրի արտա-
դրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation and 
communication 

 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Աշխատողների թվաքանակը,  
որոնց համար սահմանված են  
Number of employees for whom there is:                

լրացուցիչ արձակուրդ 
additional leave 11945 13163 12970 6833 8571 7349 2700 2135 2632 673 822 1079 1739 1635 1910 
աշխատաժամանակի կրճատ 
տևողություն  
half day work 3609 2847 2744 1154 605 554 1719 1740 1730 61 26 19 675 476 441 
անվճար բուժ-կանխարգելիչ սնունդ  
free high-nutrient preventing food 2619 2976 1437 1780 2121 581 839 855 850 ... ... 6 ... ... ... 

անվճար կաթ և այլ համարժեք սննդամթերք
free milk and other equivalent food 3164 3990 3160 2359 2844 2192 658 609 444 ... ... ... 147 537 524 

բարձր տարիֆային դրույքներ 
high rate of tariff 2446 2717 721 1896 2599 544 ... ... ... 54 91 92 496 27 85 

հավելավճարներ աշխատանքի 
ինտենսիվության և ոչ նպաստավոր 
պայմանների համար 
hardship pay/allowance for the intensity of 
work and unfavorable conditions of work 5839 9219 7348 1896 5653 3473 2471 1988 1835 432 451 872 1040 1127 1168 
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի 
իրավունք1 . 

entitlement to privileged pension1 
ըստ թիվ 1 ցուցակի 
according to List N 1 3135 2941 2542 1309 2038 1534 839 855 850 43 26 44 944 22 114 

ըստ թիվ 2 ցուցակի 
according to List N 2 4876 5704 5648 3642 3857 3955 751 743 552 391 448 542 92 656 599 

աշխատանքի հատուկ պայմանների, 
երկարամյա ծառայության համար 
օրենքով սահմանված այլ կենսաթոշակ 
other type of pension as set by law for special 
working conditions, long service               43 256 11 ... 15 ... 14 60 ... ... ... ... 29 181 11 
գործատուի կողմից սահմանված  
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ 
privileged pension assigned by the employer 64 75 231 7 75 45 57 ... 185 ... ... ... ... ... 1 
Վերը թվարկված արտոնություններից և 
հատուցումներից որևէ մեկից օգտվել են2  
Users of one of the above-mentioned privileges 
and compensations2 16393 18496 17411 9882 12284 10347 2976 3063 3190 1172 1224 1787 2363 1925 2087 

Աշխատողների թվաքանակը, որոնց 
անվճար տրամադրվել է հատուկ համա-
զգեստ, հատուկ կոշիկ և անհատական 
պաշտպանության այլ միջոցներ  
Number of employees who were provided free 
overall, special shoes and personal protective 
equipment 26034 23444 

 
 
 
 
 
 

20801 14669 15333 11314 9832 

 
 

3447 7749 892 952 1221 641 3712 517 

                                                           
1 Այստեղ և հետայսու` յուրաքանչյուր աշխատող` անկախ արտոնյալ պայմաններով տրվող կենսաթոշակ ստանալու հիմքերի քանակի, 
հաշվառվել է մեկ անգամ: 
Hereinafter each employee, regardless of the number of grounds for receiving privileged pension, was counted once.   
2 Այստեղ և հետայսու` յուրաքանչյուր աշխատող` անկախ  արտոնությունների և հատուցումների քանակի, հաշվառվել է մեկ անգամ: 
Hereinafter, each employee, regardless of the number of privileges and compensations, was counted once.  
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շարունակություն 
continuation 

տարեվերջին 
end of the year 

համապատասխան խմբի  ընդամենի նկատմամբ, % 
 as share of the total of the respective sphere, 

այդ թվում` ըստ ոլորտների 
 including: by spheres 

հանքագործական և
մշակող արդյունա-

բերություն 

mining and quarrying, 
manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի, 
գազի,  

ջրի արտա-դրություն
և բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation and 
communication 

 Ընդամենը, 
% 

Total, % 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Աշխատողների թվաքանակը,  
որոնց համար սահմանված են.  
Number of employees for whom there is:              

լրացուցիչ արձակուրդ 
additional leave 100 57.2 65.1 56.7 22.6 16.2 20.3 5.6 6.2 8.3 14.6 12.4 14.7 
աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն  
half day work 100 32.0 21.3 20.2 47.6 61.1 63.0 1.7 0.9 0.7 18.7 16.7 16.1 
անվճար բուժ-կանխարգելիչ սնունդ  
free high-nutrient preventing food 100 68.0 71.3 40.4 32.0 28.7 59.2 ... ... 0.4 ... ... ... 

անվճար կաթ և այլ համարժեք սննդամթերք 
free milk and other equivalent food 100 74.6 71.3 69.4 20.8 15.3 14.1 ... ... ... 4.6 13.5 16.6 

բարձր տարիֆային դրույքներ 
high rate of tariff 100 77.5 95.7 75.5 ... ... ... 2.2 3.3 12.8 20.3 1.0 11.8 

հավելավճարներ աշխատանքի 
ինտենսիվության և ոչ նպաստավոր 
պայմանների  համար 
hardship pay/allowance for the intensity of 
work and unfavorable conditions of work 100 32.5 61.3 47.3 42.3 21.6 25.0 7.4 4.9 11.9 17.8 12.2 15.9 
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի 
իրավունք. 
entitlement to privileged pension 

ըստ թիվ 1 ցուցակի 
according to List N 1 100 41.8 69.3 60.3 26.8 29.1 33.4 1.4 0.9 1.7 30.1 0.7 4.5 

ըստ թիվ 2 ցուցակի 
according to List N 2 100 74.7 67.6 70.0 15.4 13.0 9.8 8.0 7.9 9.6 1.9 11.5 10.6 

աշխատանքի հատուկ պայմանների, 
երկարամյա ծառայության համար 
օրենքով սահմանված այլ կենսաթոշակ 
other type of pension as set by law for special 
working conditions, long service               100 ... 5.9 ... 32.6 23.4 ... ... ... ... 67.4 70.7 100 
գործատուի կողմից սահմանված  
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ 
privileged pension assigned by the employer 100 10.9 100 19.5 89.1 ... 80.1 ... ... ... ... ... 0.4 
Վերը թվարկված արտոնություններից և 
հատուցումներից որևէ մեկից օգտվել են  
Users of one of the above-mentioned privileges 
and compensations 100 60.3 66.4 59.4 18.2 16.6 18.3 7.1 6.6 10.3 14.4 10.4 12.0 
Աշխատողների թվաքանակը, որոնց 
անվճար տրամադրվել է հատուկ համա-
զգեստ, հատուկ կոշիկ և անհատական 
պաշտպանության այլ միջոցներ  
Number of employees who were provided free 
overall, special shoes and personal protective 
equipment 100 56.3 65.4 54.4 37.8 14.7 37.3 3.4 4.1 5.9 2.5 15.8 2.5 
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6.6. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԶԵՂՉԵՐԸ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ  
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ  

DISCOUNTS AND COMPENSATIONS FOR EMPLOYEES IN THE PUBLIC SECTOR 
 

տարեվերջին 
end of year 

 

այդ թվում` ըստ ոլորտների 
 including: by spheres 

Ընդամենը, մարդ 
Total, persons 

հանքագործա-
կան և մշակող 
արդյունա- 
բերություն 

mining and 
quarrying, 

manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի,
գազի,  

ջրի արտա-
դրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation and 
communication 

 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Աշխատողների թվաքանակը,  
որոնց համար սահմանված են.  
Number of employees for whom there is:                

լրացուցիչ արձակուրդ 
additional leave 5062 3427 3023 2345 896 38 1719 1740 1730 127 … ... 871 791 1255 
աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն  
half day work 1961 1755 1745 119 13 ... 1719 1740 1730 ... … ... 123 2 15 
անվճար բուժ-կանխարգելիչ սնունդ  
free high-nutrient preventing food 839 855 850 ... 0 ... 839 855 850 ... … ... ... … ... 
անվճար կաթ և այլ համարժեք սննդամթերք 
free milk and other equivalent food 611 490 444 164 43 ... 446 447 444 ... … ... 0.0 … ... 
բարձր տարիֆային դրույքներ 
high rate of tariff 1775 27 85 1640 … ... ... … ... ... … ... 135 27 85 
հավելավճարներ աշխատանքի 
ինտենսիվության և ոչ նպաստավոր 
պայմանների  համար 
hardship pay/allowance for the intensity of 
work and unfavorable conditions of work 3417 2391 2432 1640 187 ... 1285 1481 1294 3 24 4 489 699 1134 
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի 
իրավունք. 
entitlement to privileged pension 

ըստ թիվ 1 ցուցակի 
according to List N 1 1078 888 952 163 11 ... 839 855 850 ... … ... 76 22 102 

ըստ թիվ 2 ցուցակի 
according to List N 2 2077 730 658 1412 57 ... 446 447 444 127 … ... 92 226 214 

աշխատանքի հատուկ պայմանների, 
երկարամյա ծառայության համար 
օրենքով սահմանված այլ կենսաթոշակ 
other type of pension as set by law for special 
working conditions, long service               29 181 11 ... … ... ... … ... ... … ... 29 181 11 
գործատուի կողմից սահմանված  
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ 
privileged pension assigned by the employer ... … 1 ... … ... ... … ... ... … ... ... … 1 

Վերը թվարկված արտոնություններից և 
հատուցումներից որևէ մեկից օգտվել են  
Users of one of the above-mentioned privileges 
and compensations 5825 4210 3199 2880 1207 38 1719 1919 1730 130 24 4 1096 1060 1427 
Աշխատողների թվաքանակը, որոնց 
անվճար տրամադրվել է հատուկ համա-
զգեստ, հատուկ կոշիկ և անհատական 
պաշտպանության այլ միջոցներ  
Number of employees who were provided free 
overall, special shoes and personal protective 
equipment 6773 3567 2068 4132 864 ... 1880 1878 1460 120 67 95 641 758 513 
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շարունակություն 

continuation 
տարեվերջին 
end of year 

համապատասխան ոլորտի ՀՀ ընդամենի նկատմամբ, % 
 as share of the RA total of the respective sphere, % 

այդ թվում` ըստ ոլորտների 
 including: by spheres 

Ընդամենը, % 
Total, % 

հանքագործական
և մշակող 
արդյունա- 
բերություն 

mining and quarrying, 
manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի,
գազի,  

ջրի արտա-
դրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation and 
communication 

 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007  2008 2006  2007 2008 

Աշխատողների թվաքանակը,  
որոնց համար սահմանված են.  
Number of employees for whom there is:                

լրացուցիչ արձակուրդ 
additional leave 42.4 26.0 23.3 34.3 10.5 0.5 63.7 81.5 65.7 18.9 … ... 50.1 48.4 65.7 
աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն  
half day work 54.3 61.6 63.6 10.3 2.1 ... 100 100 100 ... … ... 18.2 0.4 3.4 
անվճար բուժ-կանխարգելիչ սնունդ  
free high-nutrient preventing food 32.0 28.7 59.2 ... 0.0 ... 100 100 100 ... … ... ... … ... 
անվճար կաթ և այլ համարժեք սննդամթերք 
free milk and other equivalent food 19.3 12.3 14.1 7.0 1.5 ... 67.8 73.4 100 ... … ... ... … ... 
բարձր տարիֆային դրույքներ 
high rate of tariff 72.6 1.0 11.8 86.5 … ... ... … ... ... … ... 27.2 100 100 

հավելավճարներ աշխատանքի 
ինտենսիվության և ոչ նպաստավոր 
պայմանների  համար 
hardship pay/allowance for the intensity of 
work and unfavorable conditions of work 58.5 25.9 33.1 86.5 3.3 ... 52.0 74.5 70.5 0.7 5.3 0.5 47.0 62.0 97.1 
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի 
իրավունք. 
entitlement to privileged pension 

ըստ թիվ 1 ցուցակի 
according to List N 1 34.4 30.2 37.5 12.5 0.5 ... 100 100 100 ... … ... 8.1 100 89.5 

ըստ թիվ 2 ցուցակի 
according to List N 2 42.6 12.8 11.7 38.8 1.5 ... 59.4 60.2 80.4 32.5 … ... 100 34.5 35.7 

աշխատանքի հատուկ պայմանների, 
երկարամյա ծառայության համար 
օրենքով սահմանված այլ կենսաթոշակ 
other type of pension as set by law for special 
working conditions, long service               67.4 70.7 100 ... … ... ... … ... ... … ... 100 100 100 
գործատուի կողմից սահմանված  
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ 
privileged pension assigned by the employer ... … 0.4 ... … ... ... … ... ... … ... ... … 100 
Վերը թվարկված արտոնություններից և 
հատուցումներից որևէ մեկից օգտվել են  
Users of one of the above-mentioned privileges 
and compensations 35.5 22.8 18.4 29.1 9.8 0.4 57.8 62.7 54.2 11.1 2.0 0.2 46.4 55.1 68.4 
Աշխատողների թվաքանակը, որոնց 
անվճար տրամադրվել է հատուկ համա-
զգեստ, հատուկ կոշիկ և անհատական 
պաշտպանության այլ միջոցներ  
Number of employees who were provided free 
overall, special shoes and personal protective 
equipment 26.0 15.2 9.9 28.2 5.6 0.0 19.1 54.5 18.8 13.5 7.0 7.8 100 20.4 99.2 
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6.7. ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԶԵՂՉԵՐԸ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ 

ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 
 DISCOUNTS AND COMPENSATIONS FOR EMPLOYEES IN THE NON-PUBLIC SECTOR 

 
տարեվերջին 
end of the year 

 

այդ թվում` ըստ ոլորտների 
 including: by spheres 

Ընդամենը, մարդ 
Total, persons 

հանքագործա-
կան և մշակող 
արդյունա- 
բերություն 

mining and 
quarrying, 

manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի,
գազի,  

ջրի արտա-
դրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation and 
communication 

 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Աշխատողների թվաքանակը,  
որոնց համար սահմանված են.  
Number of employees for whom there is:                

լրացուցիչ արձակուրդ 
additional leave 6883 9736 9947 4488 7675 7311 981 395 902 546 822 1079 868 844 655 
աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն  
half day work 1648 1092 999 1035 592 554 ... … ... 61 26 19 552 474 426 
անվճար բուժ-կանխարգելիչ սնունդ  
free high-nutrient preventing food 1780 2121 587 1780 2121 581 ... … ... ... … 6 ... … ... 

անվճար կաթ և այլ համարժեք սննդամթերք 
free milk and other equivalent food 2553 3500 2716 2195 2801

  
2192 212 162 ... ... … ... 146 537 524 

բարձր տարիֆային դրույքներ 
high rate of tariff 671 2690 636 256 2599 544 ... … ... 54 91 92 361 … ... 

հավելավճարներ աշխատանքի 
ինտենսիվության և ոչ նպաստավոր 
պայմանների  համար 
hardship pay/allowance for the intensity of 
work and unfavorable conditions of work 2422 6828 4916 256 5466 3473 1186 507 541 429 427 868 551 428 34 
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի 
իրավունք. 
entitlement to privileged pension 

ըստ թիվ 1 ցուցակի 
according to List N 1 2057 2053 1590 1146 2027 1534 ... … ... 43 26 44 868 … 12 

ըստ թիվ 2 ցուցակի 
according to List N 2 2799 4974 4990 2230 3800 

  
3955 305 296 108 264 448 542 ... 430 385 

աշխատանքի հատուկ պայմանների, 
երկարամյա ծառայության համար 
օրենքով սահմանված այլ կենսաթոշակ 
other type of pension as set by law for special 
working conditions, long service               14 75 ... ... 15 ... 14 60 ... ... … ... ... … ... 
գործատուի կողմից սահմանված  
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ 
privileged pension assigned by the employer 64 75 230 7 75 45 57 … 185 ... … ... ... … ... 
Վերը թվարկված արտոնություններից և 
հատուցումներից որևէ մեկից օգտվել են  
Users of one of the above-mentioned privileges 
and compensations 10568 14286 14212 7002 11077 10309 1257 1144 1460 1042 1200 1783 1267 865 660 
Աշխատողների թվաքանակը, որոնց 
անվճար տրամադրվել է հատուկ համա-
զգեստ, հատուկ կոշիկ և անհատական 
պաշտպանության այլ միջոցներ  
Number of employees who were provided free 
overall, special shoes and personal protective 
equipment 19261 19877 18733 10537 14469 11314 7952 1569 6289 772 885 1126 ... 2954 4 
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շարունակություն 

continuation 
տարեվերջին 
end of the year 

համապատասխան ոլորտի ՀՀ ընդամենի նկատմամբ, % 
 as share of the RA total of the respective sphere 

այդ թվում` ըստ ոլորտների 
 including: by spheres 

Ընդամենը, % 
Total, % 

հանքագործա-
կան և մշակող 
արդյունա- 
բերություն 

mining and 
quarrying, 

manufacturing 

էլեկտրաէներգիայի,
գազի,  

ջրի արտա-
դրություն և 
բաշխում 

electricity, gas 
and water supply 

շինարարություն 
construction 

տրանսպորտ 
և կապ  

transportation and 
communication 

 

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Աշխատողների թվաքանակը, որոնց համար 
սահմանված են.  
Number of employees for whom there is:                

լրացուցիչ արձակուրդ 
additional leave 57.6 74.0 76.7 65.7 89.5 99.5 36.3 18.5 34.3 81.1 100 100 49.9 51.6 34.3 
աշխատաժամանակի կրճատ տևողություն  
half day work 45.7 38.4 36.4 89.7 97.9 100 ... … ... 100 100 100 81.8 99.6 96.6 
անվճար բուժ-կանխարգելիչ սնունդ  
free high-nutrient preventing food 68.0 71.3 40.8 100 100 100 ... … ... ... … 100 ... … ... 

անվճար կաթ և այլ համարժեք սննդամթերք 
free milk and other equivalent food 80.7 87.7 85.9 93.0 98.5 100 32.2 26.6 ... ... … ... 99.3 100 100 

բարձր տարիֆային դրույքներ 
high rate of tariff 27.4 99.0 88.2 13.5 100 100 ... … ... 100 100 100 72.8 … ... 

հավելավճարներ աշխատանքի 
ինտենսիվության և ոչ նպաստավոր 
պայմանների  համար 
hardship pay/allowance for the intensity of 
work and unfavorable conditions of work 41.5 74.1 66.9 13.5 96.7 100 48.0 25.5 29.5 99.3 94.7 99.5 53.0 38.0 2.9 

արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակի 
իրավունք. 
entitlement to privileged pension 

ըստ թիվ 1 ցուցակի 
according to List N 1 65.6 69.8 62.5 87.5 99.5 100 ... … ... 100 100 100 91.9 … 10.5 

ըստ թիվ 2 ցուցակի 
according to List N 2 57.4 87.2 88.3 61.2 98.5 100 40.6 39.8 19.6 67.5 100 100 ... 65.5 64.3 

աշխատանքի հատուկ պայմանների, 
երկարամյա ծառայության համար 
օրենքով սահմանված այլ կենսաթոշակ 
other type of pension as set by law for special 
working conditions, long service               32.6 29.3 ... ... 100 ... 100 100 ... ... … ... ... … ... 
գործատուի կողմից սահմանված  
արտոնյալ պայմաններով կենսաթոշակ 
privileged pension assigned by the employer 100 100 99.6 100 100 100 100 … 100 ... … ... ... … ... 
Վերը թվարկված արտոնություններից և 
հատուցումներից որևէ մեկից օգտվել են  
Users of one of the above-mentioned privileges 
and compensations 64.5 77.2 81.6 70.9 90.2 99.6 42.2 37.3 45.8 88.9 98.0 99.8 53.6 44.9 31.6 

Աշխատողների թվաքանակը, որոնց 
անվճար տրամադրվել է հատուկ համա-
զգեստ, հատուկ կոշիկ և անհատական 
պաշտպանության այլ միջոցներ  
Number of employees who were provided free 
overall, special shoes and personal protective 
equipment 74.0 84.8 90.1 71.8 94.4 100 80.9 45.5 81.2 86.5 93.0 92.2 ... 79.6 0.8 
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6.8. ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԸ 

INDUSTRIAL INJURIES 
 

Արտադրական դժբախտ պատահարներից 
տուժած աշխատողների թվաքանակը 

 Number of employees injured during industrial 
accidents 

նրանցից` մահացածների թվաքանակը 
 of which: fatalities 

 

Ընդամենը, մարդ 
Total, persons 

1000 աշխատողի հաշվով 
per 1000 workers 

Ընդամենը, մարդ 
Total, persons 

1000 աշխատողի հաշվով 
per 1000 workers 

2004 85 0.8 22 0.2 

2005 75 0.7 17 0.2 

2006 100 0.9 17 0.2 

2007 89 0.9 15 0.1 

2008 76 0.7 12 0.1 
 
 

6.9. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
OCCUPATIONAL ILLNESSES 

 
  մարդ 

persons
 2004 2005 2006 2007 2008 

Մասնագիտական հիվանդություններից 
տուժածների թվաքանակը, ընդամենը 
Number of persons with occupational illnesses, total 4 3 0 1 0 
1000 աշխատողի հաշվով 
per1000 employees 0.0 0.0 … 0.0 … 

 
 

6.10. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՎՐԱ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԸ  
EXPENDITURES ON WORK MAINTENANCE  

(ընթացիկ գներով) 
 (by current prices) 

 
 Ընդամենը, մլն. դրամ  

Total, mln AMD 
Մեկ աշխատողի հաշվով, դրամ 

Per worker, AMD 

2004 512.6 5080 

2005 614.1 5741 

2006 863.7 8155 

2007 1213.1 11929 

2008 1218.8 11976 
 
 
 

 
 
 
 


